MUSEUM VAN DE KELTEN
Bereken uw route



Station op 1000 m : Libramont



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro

Een museum gewijd aan de Kelten in het hart van de Ardennen: het Museum van de Kelten in Libramont. Rond 480/470 voor J.C. werd het
centrum van het hoogplateau van de Ardennen dicht bewoond door Kelten.
Hun beschaving is ons vooral bekend door voorwerpen die gevonden werden in grafheuvels. Deze tumuli vindt men overal in de Ardennen
en tot heden werden ongeveer 150 sites gelokaliseerd met bijna 600 grafheuvels, waarvan er een honderdtal onderzocht werden.
Het is dus niet zo onlogisch om tussen al die grafsites een museum te vinden dat aan de Kelten gewijd is en dat de archeologische
voorwerpen bevat die in de streek werden opgegraven.
Alle archeolgosche vondsten bevestigen dat de Kelten een bijzonder originele cultuur kenden. Wist u bijvoorbeeld dat sommige overledenen
begaven werden met hun strijdwagen, dat de Kelten een toiletzakje hadden en dat Halloween zijn oorsprong vond in deze periode?
Het Museum van de Kelten biedt u aan om het dagelijkse leven van Galliërs en Kelten te ontdekken, en ook de erfenis die ze ons nalieten,
via:
- bijzondere archeologische voorwerpen: vaatwerk, wapens, sieraden, werktuigen enz.;
- evenementen en tijdelijke tentoonstellingen met gevarieerde thema's die telkens verwijzen naar de collecties;
- rondleidingen en animaties voor alle leeftijden rond weven, keramiek, gespen, kostuums en sieraden, vuurtechnieken en archeologische
opgravingen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 15/01 tot 30/06 en 01/09 tot 15/12: dinsdag tot vrijdag 9.30 - 17 u. Op zon- en feestdagen 14 - 18 u. Gesloten op maandag en
zaterdag • Juli en augustus: maandag tot zaterdag 9.30 - 17 u. Op zon- en feestdagen 14 - 18 u
Prijs
volwassenen €5 • kinderen (6-12) €2 • Audiogids gratis (NL/FR)
Duur van het bezoek
1 tot 2 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) volwassenen en 60+ €3 • kinderen (6-12) €2
Rondleiding
Animaties (NL, FR of EN): + €2 of €3 pp.



45 Maximaal aantal personen Aandacht, het is alleen de zaal. Er is geen voedsel of geen drank. Enkel op reservatie, bij
voorkeur min. 1 maand voorer. De zaal bevindt zich in een ander gebouw dat gereserveerd moet worden.
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Meer info en pedagogische dossiers : www.museedesceltes.be/nl/scolaire/ En : https://www.museedesceltes.be/nl/infos-generales/
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 40 personen
Prijs
2€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
2€
Aantal personen per gids
20 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Meer info en pedagogische dossiers : www.museedesceltes.be/nl/scolaire/ En : https://www.museedesceltes.be/nl/infos-generales/
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 40 personen
Prijs
2€
Gratis deelnames

Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
2€
Aantal personen per gids
20 personen
Association NL

Beschrijving
https://www.museedesceltes.be/nl/adulte/
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 40 personen
Prijs
3€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
3€
Aantal personen per gids
20 personen







T. 061/22.49.76
Place Communale 7 - 6800 Libramont-Chevigny
www.museedesceltes.be
info@museedesceltes.be
Facebook

Via de E411 (Brussel - Aarlen) of via de E25 (Luik - Neufchâteau). Met de trein: lijn Brussel-Aarlen-Luxemburg
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